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 ) المقدمـــة (

النبٌن سٌد المرسلٌن وخاتم  السالم علىرب العالمٌن والصالة و الحمد هلل     

 وصحبه اجمعٌن . الهعلى و( محمد)صلى هللا علٌه وسلم

 أما بعد ...

اقتضت حكمة هللا تعالى ان ٌكون القرآن الكرٌم معجزة باقٌه خالده على مر      

بشًء  كال تمسبؽٌره و إلى هللا سواه وال نجاة العصور فأنه نور األبصار وال طرٌق

فٌه سبحانه وتعالى  انه مفجر للعلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها اودعٌخالفه و

ي فًن منه ٌستمد وعلٌه ٌعتمد . أبان فٌه كل هدي ونجً . فتره كل ذعلم كل شًء و

    فوس . أجراً عظٌماً وفٌه تزكٌة للنلقراءة القرآن فً كل وقت فائدة وأن و

ة فهً اوقات مباركة كوقت الفجر لكن هنالك بعض االوقات لها خاصٌة ممٌز      

الثلث االخٌر من اللٌل فهً اوقات ٌكون الفرد متناسٌاً ذكر هللا وكذلك وقت لٌلة و

أن سبب من ذي الحجة ورمضان فالذكر فٌها مضاعؾ . والقدر و العشرة االولى 

لى حٌاة الفرد من ناحٌة الجسد كرٌم من اثر عاختاري للموضوع لما للقرآن ال

 النفس ومن ناحٌة التدبر والتفكر. و

 وقد قسمت بحثً الى مقدمة وثالث مباحث وخاتمة .     

 فٌها اهمٌة الموضوع وسبب اختٌاري لُه. بٌنتاما المقدمة      

 االثر( –القرآن  –الوقت تناولت اهم المصطلحات الواردة  )اما المبحث االول      

اما المبحث الثانً فقمت بحدٌد افضل االوقات لقراءة القرآن الكرٌم وهً                  

و  –وقت لٌلة القدر  –وقت رمضان  –وقت الفجر  –) الثلث االخٌر من اللٌل 

 وقت العشرة االولى من ذي الحجة ( .

 اثر القرآن على الفرد .فكان عن اما المبحث الثالث     

 .اهم النتائج الواردة فً هذا البحثفٌها  بٌنتخاتمة الو     

السالم على سٌد المرسلٌن وحبٌب وانا ان الحمد هلل رب العالمٌن والصالة وواخر دع

 وعلى اله واصحابه اجمعٌن . )صلى هللا علٌه وسلم(رب العالمٌن ابا القاسم محمد 
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 المبحث االول 

 

 المصطلحاتبٌان 

 البحثالواردة فً 
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 المصطلحات تعرٌف

 -اصطالحاً :الوقت لغًة و -1

  -الوقت لغة : -أ

, منه الوقت :  التاء : اصل ٌدل على حدث شًء وكنهِه فً زمن وؼٌرهِ القاؾ و) الواو و     

 (ٔ)الموقوت الشًء المحددة .( الزمن المعلوم و

صدر م المٌقات :و مؤقت.الوقت مقدار من الزمن وكل ما قدرت له ؼاٌة أو حٌناً فهو و )     

الهالل مٌقات الشهر وقوله . ومواضع االحرام مواقٌت الحج و األخرة مٌقات الخلقالوقت و

ُسُو أُقِّزَذ   ﴿تعالى  إَِذا اىسُّ  .(ٖ) الواو فهمزة وتقول : وقٌت موقتٌ  أنما هو أُقتت من , (ٕ) ﴾ َٗ

ته فهو ٌالوقت مقدار من الزمن وكل شًء قدرت له حٌناً, فهو مؤقت وكذلك ما قدرت ؼاو)     

 (ٗ)مؤقت.( 

المٌقات أٌضاً المواضع ٌقال : هذا المٌقات ( الوقت المضروب للفعل والوقت معروؾ ) و     

َد فهو مٌقات أهل الشام للمواضع الذع ٌحرمون منه, ونقول : )وقتُه( بالتخفٌؾ من باب َوعَ 

قُ٘رًب  ﴿)موقوت( اذا أبٌن له وقتاً . ومنه قوله تعالى :   ٘ ٍَ  (ٙ), أي مفروضاً فً االوقات. (٘) ﴾ ِمَزبثًب 
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هـ( , تحقٌق : عبد سالم 9ٖ٘معجم مقاٌس اللؽة : أحمد بن فارس بن زكرٌا ابو الحسن )ت, (ٔ

 . ٕٙٓٙم( , ص 999ٔ -هـ 99ٖٔمحمد هارون , دار الفكر )

 ٔٔاآلٌة :  –سورة المرسالت  (ٕ

هـ( , تحقٌق : عبد الحمٌد 9٘ٔالعٌن : ألبً عبد الرحمن الخلٌل بن احمد الفراهٌدي )ت, (ٖ

 ٔٙٓٔلبنان, الطبعة الثانٌة , ص  –تراث العربً بٌروت الوحٌاء ألهنداوي ,دار ا

            لسان العرب : محمد بن مكرم بن منضور االفرٌقً المصري جمال الدٌن ابو الفضل (ٗ

 ٕٖٙص  ٘ٔ, ج  (هـٗٔٗٔ)بٌروت , الطبعة الثالثة  -م(, دار صادرٖٔٔٔ)ت 

 ٖٓٔ:  اآلٌة –سورة النساء  (٘

ٌن ابو عبدهللا محمد بن ابً بكر بن عبد القادر الحنفً الرازي )ت مختار الصحاح : زٌن الد (ٙ

ٌروت , ب –الدار النموذجٌة  –هـ( , تحقٌق : ٌوسؾ الشٌخ محمد , المكتبة القصرٌة ٙٙٙ

 ٖٖٗص  ٔم ( , ج 999ٔ -هـ ٕٓٗٔ)  الطبعة الخامسة 

 

  -الوقت اصطالحاً : –ب 
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 .(ٔ)ول .( عاستعدادك ؼٌر المج) عبارة عن حالك وهو ما ٌقضٌه  -الوقت :    

 .(ٕ)الوقت : ) المضروب المحدد فً المستقبل ( و    

راً نحو قولهم : وقت كذا اٌقال اال مقد دالوقت : ) نهاٌة الزمن المفروض للعمل ولهذا ال ٌكا    

َِ ِمزَبثًب  ﴿قال تعالى : ,  جعلت له وقتاً  ِْٞ ٍِ ؤ  َُ ََلحَ َمبَّذ  َعيَٚ اى  َُّ اىصَّ قُ٘رًبإِ  ٘ , وقوله تعالى  (ٖ) ﴾ ٍَّ

ُسُو أُقِّزَذ   ﴿:  إَِذا اىسُّ َٗ ﴾ (ٗ). 

ًَ  ﴿ :الوعد الذي جعل له وقت . قال عز وجل المٌقات : الوقت المضروب للشًء وو       ٘ َٝ َُّ إِ

 َِ ِعٞ ََ ٌ  أَج  ٞقَبرُُٖ ٍِ ِو  ٞقَبًرب ﴿,  (٘) ﴾ اى فَص  ٍِ  َُ ِو َمب ًَ اى فَص   ٘ َٝ َُّ ًٍ  ﴿ , (ٙ).﴾ إِ يُ٘ ع  ٍَّ  ًٍ  ٘ ٞقَبِد َٝ ٍِ  ٰٚ ,  (9) .﴾ إِىَ

 .(8)وقد ٌقال المٌقات للمكان الذي ٌجعل وقتاً للشًء , كمٌقات الحج
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هـ( , تحقٌق : عادل انور  8ٔٙالتعرٌفات : علً بن محمد بن علً الجرجانً )ت  (ٔ

م(, 98ٖٔ -هـ  ٖٓٗٔلبنان , الطبعة االولى ) –خضر , دار الكتب العلمٌة , بٌروت 

 .8ٕٕص

هـ( , دار الكتب  9ٖ٘ٔالتعرٌفات الفقهٌة : محمد عمٌم االحسان المجددي البركتً )ت  (ٕ

 . 9ٔ/ صٔم ( , جٖٕٓٓ – ٕٕٗٔالعلمٌة, الطبعة األولى )

 ٖٓٔاآلٌة :  –سورة النساء  (ٖ

 ٔٔاآلٌة :  –سورة المرسالت  (ٗ

 ٓٗاآلٌة :  –سورة الدخان  (٘

 9ٔاآلٌة :  –سورة النبأ  (ٙ

 ٓ٘اآلٌة :  –سورة الواقعة  (9

الحسٌن بن محمد المعروؾ بالراؼب ابو القاسم  : المفردات فً ؼرٌب القرآن (8

الدار  –دار القلم , تحقٌق : صفوان عدنان الداوودي, هـ(ٕٓ٘)ت       االصفهانً

 ٕٓ٘,صٖجم( .9ٕٓٓ -هـ  ٖٓٗٔبٌروت ,) –دمشق الشامٌة , 

 

 

 -اصطالحاً :القرآن لغًة و -2
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 -القرآن لغًة : -أ 

منهم واختلؾ فٌه فقال جماعة : هو اسم علم ؼٌر مشتق خاص بكالم هللا فهو ؼٌر مهموز      

 تال ٌهمز القرآن وٌقول : اسم ولٌس بهمز . ولم ٌؤخذ من قرآو تهمز قرأٌانه كان من قال 

 .(ٔ)االنجٌل(نه اسم لكتاب هللا مثل التوراة وولك

َُّ  ﴿قراء بمعنى الجمع ٌقال : قرأ قراناً , قال تعالى :  القرآن : فً االصل مصدر منو      إِ

آَُّٔ  قُس  َٗ َعُٔ   َ ٞ َْب َج َبُٓ فَبرَّ  ﴾71﴿َعيَ آَُّٔ فَئَِذا قََسأّ  قال ابن عباس )رضً هللا عنه( ) إذا ,  (ٕ) ﴾ جِع  قُس 

)صلى هللا علٌه وسلم( جمعناه و اثبتناهُ فً صدرك فاعمل به وخص بالكتاب المنزل على محمد 

 .(ٖ)فصار له كالعلم

  -القرآن فً االصطالح : –ب 

القرآن عند اهل بال شبهه , و متواتراً  ) هو المنزل المكتوب فً المصاحؾ المنقول عنُه نقالً      

 .(ٗ)الحق , هو العلم اللدنً االجمالً للحقائق كلها (

: عند اهل الفقه : اللفظ المنزل على محمد لإلعجاز بسوره منه المكتوب فً القرآن      

 المصاحؾ المنقول عنه نقالً متواتراً .

 .(٘)فً شهر الحجالعمرة . بأحرام واحد قرآن : بالكسرة الجمع بٌن الحج وال     
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 ٌق : خلٌلهـ( , تحق 9ٔٔاالتقان فً علوم القرآن : الحافظ ابً بكر جالل الدٌن السٌوطً )ت  (ٔ

هـ(,  ٘ٔٗٔمكتبة الفاروق الحدٌثة . القاهرة , الطبعة االولى )محمد العربً , مطبعة و

 .ٗٗٔ/صٔج

 8ٔ -9ٔاآلٌة :  –سورة القٌامة  (ٕ

عمر ٌنظر : القاموس المحٌط : مجد الدٌن ابً طاهر محمد بن ٌعقوب بن محمد بن ابراهٌم بن  (ٖ

ث فً مؤسسة الرسالة , مؤسسة هـ( , مكتبة تحقٌق الترا 8ٔ9ابادي )ت  الشٌرازي الفٌروز

 -هـ  ٕٙٗٔمنة , )لبنان , الطبعة الثا –و النشر و التوزٌع , بٌروت  اعةالرسالة للطب

 / صٔ؛ المفردات فً ؼرٌب القرآن : الراؼب االصفهانً , ج /صٔم(, جٕ٘ٓٓ

 . 9ٗٔالتعرٌفات : الجرجانً , ص  (ٗ

المدعو بعبد الرؤوؾ بن تاج العارفٌن ٌنظر التوقٌؾ على مهمات التعارٌؾ : زٌن الدٌن محمد  (٘

عبد  8ٖهـ (, عالم الكتب  ٖٔٓٔبن علً بن زٌن العابدٌن الحدادي ثم المناوي القاهري , )ت 

 .9ٕٙم( , ص 99ٓٔ -هـ  ٓٔٗٔالخالق ثروت , القاهرة , الطبعة  االولى ) 

 -تعرٌف األثر لغًة و اصطالحاً : - 3
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  -األثر لغًة : -أ 

التأثٌر : ابقاء األثر ٌم الشًء , ورسم الشًء , ودالراء , له ثالثة اصول : تقاء و)الهمزة والث    

 .(ٔ)فً الشًء ( 

فقد جمعها فً ثالثة معاٍن أٌضاً : وهً ) األول : بمعنى النتٌجة وهو الحاصل من  وبعضهم     

 .(ٕ)الثالث : بمعنى الجزء ( شًًء و الثانً بمعنى العالمة , و

رته وتأثرته تتبعت تتبعده وا أتور وخرجت فً إثره ايالجمع أثار والشًء وبقٌة  ) االثر :و     

 .(ٖ)اثره (

  -األثر اصطالحاً : –ب 

ورد هذا اللفظ فً القرآن الكرٌم , وٌبٌن هللا من خالل المعنى المقصود بهذه اللفظة القرآنٌة , 

زُتُ  ﴿فقال تعالى :  َّن  َٗ  ٰٚ َر  ٘ ََ ِٜٞ اى  ُِ ُّح  ٍِ  إَِّّب َّح  جِٞ ٍُّ  ًٍ ب ٍَ َْبُٓ فِٜ إِ  ٞ َص ٍء أَح   ٜ ُموَّ َش َٗ  ۚ  ٌ آثَبَزُٕ َٗ ٘ا  ٍُ ب قَدَّ ٍَ

﴾(ٗ). 
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 .ٖ٘/صٔجمعجم مقٌاس اللؽة , احمد بن فارس ,  (ٔ

 .ٖٕ/ ص ٔالتعرٌفات , الجرجانً , ج (ٕ

 . 9ٔ/ ص  ٔلسان العرب : ابن منظور , ج (ٖ

 .ٕٔ: اآلٌة  –سورة ٌس  (ٗ
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: ) وفً أثارهم ثالثة اقوال, أحدها : انها ُخطاهم بأرجلهم قاله الحسن  (ٔ)ٌقول ابن الجوزي      

  ومجاهد وقتادة, قال ابو سعٌد الخدري )رضً هللا عنه( : شكت بنو سلمه الى رسول هللا 

أثارهم , و ابعد منازلهم من المسجد , فانزل هللا تعالى ونكتب ما قدمو)صلى هللا علٌه وسلم( 

, وقال قتاده وعمر بن عبد  (ٕ): )دٌاركم فإما تكتُب اثاركم(  علٌه وسلم( )صلى هللافقال النبً 

الثانً : انها الرٌاُح من اثر قدم ابن آدم(,  والعزٌز : )لو كان هللا مؽفالً شٌئاً, ألؼفل ما تعفً 

الثالث : ما أثروا من سنة حسنة او سٌئة ٌعمل بها لى الجمعة , وقال انس بن مالك, وا ىالخط

 .(ٖ)عٌد بن جبٌر , واختاره القراء وابن قتٌه والزجاجس, قاله ابن عباس )رض( وبعدهم 

 .(ٗ)آثرت الشًء نقلته (النتٌجة , ودل على وجود الشًء واألثر : ) هو حصول ما ٌو     
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( , هـ 9٘٘ت عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي القرٌشً البؽدادي, ابو الفرج ) (ٔ

وفاته ببؽداد ) ٌنظر: االعالم, الزركانً . عالمة عصره فً التارٌخ و الحدٌث , ولده 

ٖ  /ٖٔ٘ – ٖ99 . 

( , تحقٌق : شعٌب هـ ٕٔٗحمد بن محمد بن حنبل الشٌبانً )تالمسند : ابو عبدهللا ا (ٕ

 ٖٕٔم , ٕٔٓٓعادل مرشد , واخرون , مؤسسة الرسالة , الطبعة االولى , –االرنوط 

 , قال شعٌب االرنوط : اسناده صحٌح.99ٕٗٔ, رقم ٕٔٗ –

زاد المٌسر فً علم التفسٌر : االمام ابً الفرج جمال الدٌن بن علً بن محمد الجوزي  (ٖ

هـ( نسب آٌاته و احادٌثه ووضح شروحه : احمد شمس الدٌن , دار الكتب  99٘)ت 

 (9ٕ٘ – 9ٕٗ/  ٙلبنان , ) –العلمٌة , الطبعة الثانٌة , بٌروت 

 (ٖٖ/ صٔناوي , جالتوقٌؾ على مهمات التعارٌؾ : محمد عبد الرؤؾ الم (ٗ
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 المطلب االول

 -الثلث األخٌر من اللٌل :

ُو  ﴿قال تعالى :       ٍِّ صَّ َُ ٞ َو إَِّلَّ قَيًَِٞل  ﴾7﴿َٝب أََُّٖٝب اى  ٌِ اىيَّ ْ ُٔ قَيًَِٞل  ﴾2﴿قُ ٍِ ِٗ اّقُص   فَُٔ أَ ٗ  ِشد   ﴾3﴿ِّّص  أَ

رًَِٞل  َُ رَس  آ َزرِِّو اى قُس  َٗ  ِٔ  ٞ  .(ٔ) ﴾ َعيَ

(,  أي : امرناك أن تقوم  وقوله ) نصفه( بدل من اللٌل , ) او انقص منه قلٌالً او زد علٌه     

علٌك فً ذلك وقوله ) ورتل القرآن ترتٌال ( أي  جه او انقاص قلٌل ال حرنصؾ اللٌل بزٌادة قلٌل

ٌكون عون على فهم القرآن ونرٌده وكذلك صلوات هللا وسالمه علٌه قالت  اقرأه على تمهل فانه

 (ٕ)عائشة كان ٌقرأ السورة فٌرتلها حتى تكون اطول من اطول منها . 

َِ  ﴿قال تعالى       ٍِّ طَبئِفَخٌ  َٗ ثُيُثَُٔ  َٗ فَُٔ  ِّص  َٗ ٞ ِو  ِٜ اىيَّ ِ ثُيُثَ ٍِ  ٰٚ َّ ًُ أَد  ٌُ أَََّّل رَقُ٘ يَ َُّ َزثََّل َٝع  َعَل ۚ إِ ٍَ  َِ  ﴾ اىَِّرٝ

(ٖ). 

لألقل ألن المسافة بٌن ) أَدنَى ِمن ثلثً اللٌّْل ( أقل منها وإنما استعٌر االدنى وهو االقرب      

اذا بعدت كثر ذلك . وقرئ نصفه وثلثه بالنصب على ا دنت قل ما بٌنهما من األحٌاز والشٌئٌن إذ

مطابق لما مر فً اول السورة من التحٌز الثلث وهو الثلثٌن وتقوم النصؾ وإنك تقوم أقل من 

من الثلثٌن  لثلث وبٌن قٌام الزائد وهو االدنىبٌن قٌام النصؾ بتمامه وبٌن قٌام الناقص منه وهو ا

الثلث وهو مطابق اقل من الثلثٌن واقل من النصؾ ووقرئ : ونصفه وثلثه بالجر أي تقوم , 

بالجر أي تقوم اقل من الثلثٌن  صفه وثلثهللتحٌز بٌن النصؾ وهو ادنى من الثلثٌن , وقرئ ون

الثلث وهو ادنى ن النصؾ وهو ادنى من الثلثٌن , والثلث مطابق للتحٌز بٌواقل من النصؾ و

 .(ٗ)والربع هو ادنى من الثلث وهو الوجه االخٌر من النصؾ , 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٗ-ٔاآلٌات /  –سورة المزمل  (ٔ

هـ( , 99ٗتفسٌر القرآن العظٌم : ابً الفداء اسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرٌشً الدمشقً )ت  (ٕ

/ 8م( , ج999ٔ -هـ  ٕٓٗٔ)  حقٌق : سامً بن محمد السالمة , دار طٌبه للنشر و التوزٌعت

 .ٕٓ٘ص 

 ٕٓاآلٌة :  –سورة المزمل  (ٖ

الكشاؾ عن حقائق التنزٌل , وعٌون االقاوٌل فً وجوه التأوٌل : أبً القاسم محمود بن عمر  (ٗ

بن عمر الزمخشري , هـ(, تحقٌق : محمود 8ٖ٘الخوارزمً الزمخشري الملقب بجار هللا )ت 

 ٖ٘ٔٔ/ ص 9ٕم( , الطبعة الثالثة , ج9ٕٓٓ -هـ ٖٓٗٔلبنان ) –دار المعرفة . بٌروت 
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ٌنزل ربنا تبارك وتعالى كل )  قال :)صلى هللا علٌه وسلم( عن ابً هرٌره عن رسول هللا      

من ٌسألنً  ستجٌب لهلٌله الى السماء الدنٌا حٌن ٌبقى ثلث اللٌل األخٌر ٌقول : من ٌدعونً فأ

 .(ٔ)رنً فأؼفر له ( ففأعطٌه, من ٌستؽ

)ٌنزل ربنا( أي رحمته او مالئكته ال هو الستلزامه الحركة المستحٌلة علٌه تعالى ) بل      

معناه ٌنزل سبحانه وتعالى نزوالً ٌلٌق بحالله دون تشبٌه او تفصٌل او تأوٌل . وهو من الصفات 

ٌة االٌمان بها على طرٌق االجمال مع التترٌة عن الكٌفالمشكلة و ألهل السنه فٌها مذهبان : 

التأوٌل على وجه ٌلٌق وهو مذهب الخلؾ . فالمراد نزول أمره التشبٌه وهو مذهب السلؾ , وو

 .(ٕ) (, أو الملك بأمره 

, بالرفع صفه لثلث وخص بالذكر ألنه وقت التعرض  ( ) حٌن ٌبقى ثلث اللٌل االخٌر     

فقٌل ان اخر اللٌل أفضل للدعاء واالستؽفار لنفحات رحمة هللا تعالى و زمان عبادة المخلصٌن 

َحبزِ  ﴿قال تعالى  َس  َِ ثِبْل  فِِسٝ زَغ  س  َُ اى  َٗ ﴾ (ٖ). 

ان هللا ٌمهل حتى شطر اللٌل ثم ٌأمر منادٌاً ٌقول هل من داع فٌستجاب له وفً بعض الرواٌات 

هل من تائب فأتوب علٌه وفً أخرى من ذا الذي ٌسترزقنً فأرزقه , ومن ذا الذي ٌستكشؾ 

 .(ٗ)الضر فأكشؾ عنه . وفً أخرى أال سقٌم ٌستشفٌنً فٌشفى 
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الجامع المسند الصحٌح المختصر من أمور رسول هللا )صلى هللا علٌه واله وسلم( وسننه و  (ٔ

البخاري الجعفً , تحقٌق : محمد  )صحٌح البخاري ( : محمد بن اسماعٌل ابو عبد هللا –أٌامه 

هـ(, من باب الدعاء فً الصالة من اخر  ٕٕٗٔ)زهٌر بن ناصر الناصر , دار طوق النجاة 

 . ٘ٗٔٔبرقم       ٖ٘/صٕاللٌل : ج

ٌنظر : منحة الباري بشرح صحٌح البخاري المسمى )) تحفة الباري(( : زكرٌا بن محمد بن  (ٕ

هـ( ,  9ٕٙاحمد بن زكرٌا االنصاري , زٌن الدٌن ٌحٌى السٌنكً المصري الشافعً )ت 

م( , ٕ٘ٓٓ -هـ  ٕٙٗٔالسعودٌة ) –تحقٌق : سلٌمان درٌع العازمً , مكتبة الرشد , الرٌاض 

ح شرح الجامع الصحٌح : عبدالرحمن بن ابً بكر بالل الدٌن ؛ التوشٌ ٕٗٔ/ ص ٖج

هـ  9ٔٗٔالرٌاض )  –(, تحقٌق : رضوان جامع رضوان, مكتبة الرشٌد 9ٔٔالسٌوطً )ت 

 . 999/ ص ٖم ( , ج998ٔ -

 9ٔاآلٌة :  –سورة ال عران  (ٖ

, والتوشٌح شرح الجامع  ٕٗٔص/ٖتحفة الباري شرح صحٌح, البخاري, النووي , ج (ٗ

 999ص /ٖالسٌوطً , جالصحٌح 
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 المطلب الثانً

 وقت الفجر

ًُٖ٘دا ﴿قال تعالى :      ش  ٍَ  َُ ِس َمب َُ اى فَج  آ َُّ قُس  ِس ۖ إِ َُ اى فَج  آ قُس  َٗ ﴾ .(ٔ) 

أما قوله : ) وقرآن الفجِر( فإن معناه : وأقم قرآن الفجر أي ما تقرأ به صالة الفجر من     

وكان بعض  قوله ) و أقم الصالة لدلوك الشمس (القرآن . و القرآن معطوؾ على الصالة فً 

قرآن الفجر كان مشهودا ( ٌقول ما تقرأ به فً البصره ٌقول نصب قوله تعالى ) وَ النحوٌٌن 

صالة الفجر من القرآن كان مشهودا ٌشهده فٌما ذكر مالئكة اللٌل ومالئكة النهار , وبالذي قلنا 

 . )صلى هللا علٌه وسلم(ول هللا فً ذلك قال اهل التأوٌل وجاءت االثار عن رس

قرآن الفجر ( تعنً صالة الفجر . وعبر عنها بقرآن الفجر لكونها مكثوراً وقوله تعالى ) و    

علٌها لٌسمع الناس القرآن فٌكثر الثواب ولذلك كانت الفجر اطول الصلوات قراءة . او عبر 

قراءتها طوٌلة مها , إذ عنها بالقرآن خاصه دون ؼٌرها من الصلوات الن القرآن هو عض

 (ٕ)مشهور مسطور . مجهور بها حسبما و

وٌؤكد أٌضاً هذا الحضور قوله صلى هللا علٌه وسلم البن حضٌر وهو ٌقرأ القرآن وقت الفجر 

عندما جالت فرسه عدة مرات بعد تكراره القراءة فً كل مرة, قال صلى هللا علٌه وسلم: )تلك 

 (ٖ)رأَت ألصبحْت ٌراها الناُس. ما تستتُِر منهم(المالئكُة كانت تستمُع لك. ولو ق
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 . 98اآلٌة :  –ة االسراء سور (ٔ

ٌنظر : جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن : ابً جعفر محمد بن جرٌر الطبري )ت  (ٕ

/ ص  9ٔهـ ( و تحقٌق : محمود محمد شاكر , مكتبة ابن تٌمٌة . القاهرة , ج  ٖٓٔ

)تفسٌر القرطبً( : محمد بن احمد االنصاري القرطبً ) ؛ الجامع ألحكام القرآن  ٕٓ٘

 -هـ  9ٕٗٔد المحسن التركً , مؤسسة الرسالة ) هـ(, تحقٌق : عبد هللا بن عب 9ٔٙت 

؛ تفسٌر  ٙٓٙ/ ص  ٘ٔج  ؛ الكشاؾ: الزمخشريِ و؛  ٖٗٓ/ ص ٓٔم( ,ج ٕٙٓٓ

 . ٕٓٔ/ ص  ٘القرآن العظٌم : ابن كثٌر , ج

 ( واللفظ له .99ٙ( , ومسلم )8ٔٓ٘رواه البخاري )ٌنظر :  (ٖ
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 المطلب الثالث

 رمضان

ٖ ُس  ﴿قال تعالى          ُُ َش آ ِٔ اى قُس  َُ اىَِّرٛ أُِّصَه فِٞ َضب ٍَ  (ٔ).  ﴾ َز

مضان . قال الكسائً كتب علٌكم شهر ر ى شهر رمضانعلى معن)شهر رمضان( رفعة         

أما رمضان فقد قال مجاهد هو اسم من اسماء هللا تعالى ٌقال وسمً الشهر شهراً لشهرته, و

للشهر سمً به من الرمضاء وهً الحجارة  الصحٌح انه اسمشهر رمضان كما ٌقال شهر هللا , و

 المحماة وهم كانوا ٌصومونه فً الحر الشدٌد فكانت ترمض فٌه الحجارة فً الحرارة .

ُُ  ﴿قوله تعالى :       آ ِٔ اى قُس  ات اآلٌالقران قرآناً ألنه ٌجمع السور وسمً  ﴾ اىَِّرٛ أُِّصَه فِٞ

الوعٌد. وأصل القرء الجمع وقد ٌحذؾ والحروؾ وجمع فٌه القصص واألمر والنهً والوعد و

قرأ ابن كثٌر القرآن بفتح الراء ؼٌر الهمز, قرٌت الماء فً الحوض إذا جمعته والهمز منه فٌقال 

االنجٌل, لكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة ووكذلك ٌقرأ الشافعً وٌقول لٌس هو من القراءة و

ِٔ  ﴿وروي عن مقسم عن ابن عباس انه سئل عن قوله عز وجل  َُ اىَِّرٛ أُِّصَه فِٞ َضب ٍَ ٖ ُس َز َش

 ُُ آ زِ  ﴿وقوله  ﴾ اى قُس  ٞ يَِخ اى قَد  َْبُٓ فِٜ ىَ جَبَزَمخٍ  ﴿( ٕ) ﴾ إَِّّب أََّصى  ٍُّ ٞ يٍَخ  َْبُٓ فِٜ ىَ , وقد نزل فً  (ٖ) ﴾ إَِّّب أََّصى 

ًّب فََسق َْبُٓ  ﴿سائر الشهور وقال عز وجل  آ قُس  , فقال انزل القرآن جمله واحد من اللوح  (ٗ) ﴾ َٗ

المحفوظ فً لٌلة القدر من شهر رمضان الى بٌت العزة فً السماء الدنٌا ثم انزل به جبرٌل 

 (٘)نجوماً فً ثالث وعشرٌن سنة. )صلى هللا علٌه وسلم( )علٌه السالم( على رسول هللا 
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 8٘ٔاآلٌة :  –سورة البقرة  (ٔ

 ٔاآلٌة :  –سورة القدر  (ٕ

 ٖاآلٌة :  –سورة الدخان  (ٖ

 ٙٓٔاآلٌة :  –سورة االسراء  (ٗ

ابً محمد الحسٌن بن مسعود بن محمد الفراء البؽوي الشافعً  : معالم التنزٌل (٘

سلٌمان مسلم  –عثمان جمعه ضمٌرٌه  –أبو محمد عبدهللا النمر هـ( , تحقٌق : ٓٔ٘)ت

 . 98ٔ/ص ٕم( , ج9ٔ9ٔ -هـ 9ٔٗٔالحرش , دار طٌبة , الرٌاض . )
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َماِء وَ ن , فقال النبً محمد )صلى هللا علٌه وسلم( : إَذا َجاَء َرمضاَ        ُؼلَقْت تحت أْبواُب السَّ

ٌاَطٌَن( ّم َو ُسْلسَلت الشَّ  (ٔ) . أَباُب َجَهنَّ

فتحت ابواب الجنة َوُسْلسلَت الشٌاطٌن . لها معنٌن احدهما : أنهم ٌسلسلون على الحقٌقة       

ذاهم و وسوستهم وال ٌكون ذلك منهم كما هو فً ؼٌر رمضان وفتح ابواب الجنة على فقٌل أ

 الحدٌث .ظاهر 

الثانً : على المجاز وٌكون المعنى فً فتح أبواب الجنة ما فتح هللا على العباد فٌها من و     

الى الجنة رمضان ان الطرٌق الصالة والصٌام وتالوة القرآن واالعمال المستوجبة بها الجنة من 

هم المعاصً أسهل و االعمال فٌها اروع الى القبول , وكذلك أبواب النار تؽلق بما قطع عن

وترك االعمال المستوجب بها النار ولقلة ما ٌؤخذ هللا العباد بأعمالهم السٌئة ٌستفد منها ببركة 

 الشهر أقواماً وٌهب المسًء للمحسن وٌتجاوز عن السٌئات فهذا معنى الفلق .

لب ٌعنً ان هللا ٌعصم فٌه المسلمٌن او اكثرهم فً االؼ ﴾  سيسيذ اىشٞبطِٞ ﴿قوله وكذلك      

على ذلك ما ٌذكر من تقلٌل عن المعاصً و المٌل الى وسوسة الشٌاطٌن وؼرورهم , وٌدل 

التعفؾ كما كانوا صً كلها من رمضان فً طاعة هللا والشٌاطٌن ومردتهم بدخول اهل المعا

 (ٕ)علٌه من الشهوات وذلك دلٌل بٌن .

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسند الصحٌح المختصر من السنن بنقل العدل الى رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم(  (ٔ

الحسن حافظ )ت ابو سابوري النم القشٌري )صحٌح مسلم( : مسلم بن الحجاج بن مسل

بٌروت , من  –هـ( , المحقق : محمد فؤاد عبدالباقً , دار احٌاء التراث العربً ٕٔٙ

 . 99ٓٔبرقم  9ٗ9/ صٕباب اعمال شهر رمضان ومن رأى :  ج

ن بطال : ابن بطال أبو الحسن علً بن خلؾ بن عبد بشرح صحٌح البخاري ال: ٌنظر  (ٕ

السعودٌة ,  –, تحقٌق : أبو تمٌم ٌاسر بن ابراهٌم , مكتبة الرشد هـ( 9ٗٗالملك )ت 

 . ٕٓ/ صٗم(, جٖٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔ)           الرٌاض.
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 المطلب الرابع

 العشرة االولى من ذي الحجة 

ِس  ﴿قال تعالى :       اى فَج  سٍ  ﴾7﴿َٗ ىََٞبٍه َعش  َٗ ﴾ .(ٔ) 

قسم , اقسم هللا به حٌث ان هللا تعالى ٌقسم بما ٌشاء من خلقه ولٌس الحد ان ٌقسم  -الفجر :     

إال باهلل و الفجر هو فجر النهار وهو الصبح او طلوع الفجر ؼداه جمٍع. او ٌعنً صالة الفجر او 

عشر االضحى ) العشرة االولى من ذي  ﴾ ولٌاٍل عشر﴿ انُه فجر ٌوم النحر ولٌس كل فجر. 

, ما من اٌام ( ٕ) ﴾ وأََتممَنهاَ بِعشرٍ  ﴿لحجة( وهً التً وعد هللا موسى )علٌه السالم( فً قوله ا

 أفضل من اٌام العشر.ٌهن العمل احب الى هللا عز وجل وف

 (ٖ)اقسم هللا بهن لفضلهن على سائر االٌام . و     

َما ِمن أٌاٍم أْعَظُم ِعند هللا َوال أحّب ألٌِه ِمَن الَعَمل ) : ) )صلى هللا علٌه وسلم(قال رسول هللا      

 (ٗ)ِمَن هذِه االٌام العشر (( . فٌهٌن 

أفضُل منها فً َهذِه ؟ قالوا  : ) َما الَعَمل فً أٌامٍ  )صلى هللا علٌه وسلم(قال رسول هللا      

 (٘)(.  الجهاد إال رجل خرج ٌخاطر بنفسه وماله فلم ٌرجع بشًءٍ والجهاد؟ قال و

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕ – ٔاآلٌة :  –سورة الفجر  (ٔ

 ٕٗٔاآلٌة :  –سورة االعراؾ  (ٕ

ٌنظر : الدر المنثور فً التفسٌر بالمأثور : الحافظ جالل الدٌن عبد الرحمن بن ابً بكر  (ٖ

هـ( , تحقٌق : عبدهللا بن عبدالمحسن التركً , مركز هجر 9ٔٔالسٌوطً الشافعً )ت 

-9ٕٖ/ص٘ٔم( , جٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔللبحوث و الدراسات العربٌة و االسالمٌة . القاهرة )

تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً : للعالمة شهاب الدٌن  ؛ روح المعانً فًٓٓٗ-ٖٖٔ

تصوٌر دار  –هـ(, ادارة الطباعة المنٌرٌة 9ٕٓٔمحمد االلوسً البؽدادي مفتً بؽداد )ت

 9ٔٔ/ صٔج     لبنان ,  –احٌاء التراث العربً, بٌروت 

لسلمً الجامع الكبٌر )سنن الترمذي(: محمد بن عٌسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ا (ٗ

هـ( , تحقٌق : بشار عواد معروؾ , دار الؽرب االسالمٌة . 99ٕالترمذي أبو عٌسى )ت

 .9٘8برقم  ٖٕٔ/ ص ٕ(, من باب ما جاء فً العمل فً اٌام العشر , ج998ٔبٌروت )

هـ(, تحقٌق : محمد 9ٖٕسنن ابن ماجه : محمد بن ٌزٌد بن ماجه القزوٌنً أبو عبد هللا )ت  (٘

السٌابً الحلبً, كتاب الصٌام , باب ر أحٌاء الكتب العربٌة )فٌصل عٌسى فؤاد عبد الباقً, دا

 . 9ٕ9ٔبرقم  ٘٘/ص ٔصٌام العشر . ج
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: )ما من اٌام أحب الى هللا فٌها الصوم من اٌام العشر  )صلى هللا علٌه وسلم( قال رسول هللا     

 .)(ٔ) 

االٌام المعدودات أٌام أٌام َمعلومات : اٌام العشر , و : ) واذكروا هللا فًقال ابن عباس      

أبو هرٌره )ٌخرجان الى السوق فً أٌام العشر ٌكبران وٌكبر الناس  وكان ابن عمر و (التشرٌق

 (ٕ)بتكبٌرهما ((. 

رزونها سمٌت أٌام التشرٌق بذلك النهم كانوا ٌشرقون فٌها لحوم االضاحً أي ٌقدمونها وٌب     

من قولهم اشرق ثبٌر كما نفٌر الضحاٌا ال تنحر حتى تشرق الشمس ن الهداٌا وللشمس وقٌل ال

 ))أي ندفع لننحر((

ان صٌام ٌوم منها ٌعدل صٌام سنة و العمل بسبع مائة ضعؾ , اكثار من التهلٌل والتحمٌد و     

 (ٖ)وصٌام كل ٌوم ٌعدل بصٌام سنة وقٌام لٌلة منها بقٌام لٌلة القدر . 
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 . 9ٙ9برقم  ٕٓ/ص ٖصحٌح البخاري : محمد بن اسماعٌل البخاري ,: ج (ٔ

 المصدر نفسه . (ٕ

الرحمن ابن بكر جالل الدٌن السٌوطً , ٌنظر التوشٌح شرح الجامع الصحٌح : عبد  (ٖ

 .89ٔ/صٖج
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 المطلب الخامس

 لٌلة القدر 

ِز  ﴿      ٞ يَِخ اى قَد  َْبُٓ فِٜ ىَ ِز  ﴾7﴿إَِّّب أََّصى  ٞ يَخُ اى قَد  ب ىَ ٍَ َزاَك  ب أَد  ٍَ ٖ ٍس  ﴾2﴿َٗ ِ  أَى ِف َش ٍِّ ٞ ٌس  ِز َخ ٞ يَخُ اى قَد   ﴾3﴿ىَ

ُٗح  اىسُّ َٗ ََلئَِنخُ  ََ ُه اى  ٍس رََْصَّ  ٍ ِ ُموِّ أَ ٍِّ  ٌِٖ ُِ َزثِّ ِس  ﴾4﴿فَِٖٞب ثِئِذ  يَعِ اى فَج 
ط  ٍَ  ٰٚ َٜ َحزَّ ِٕ  ًٌ  (ٔ)﴾ ﴾5﴿َسََل

أنا انزلنا هذه السورة فً شأن لٌلة القدر ذا القرآن إلٌك فً لٌلة القدر. وإنا ابتدأنا انزال ه     

العالم كلها ترفع الى األرزاق وحوادث ة القدر ألنه تقدر فٌها اآلجال ووفضلها . وسمٌت لٌل

. وقٌل سمٌت بذلك ألنها تكسب من احٌاها قدراً عظٌماً لم ٌكن له قبل وترده  تمتثله المالئكة ل

ل ٌنز ألنهعظٌماً عند هللا . او الن انزل فٌها كتاباً ذا قدر على رسول ذي قدر ألمة ذات قدر, 

  المؤمنٌن .طر ,وقٌل ألنه قدر فٌها الرحمة على خفٌها المالئكة ذا قدر و

 الخلؾ فً تعٌن وقتها اختالفاً متعارضاً جداً . )وما ادراك ما لٌلة القدر(اختلؾ السلؾ و     

الظاهر أن الؾ شهر ٌرد به حقٌقة العدد وهً أي لم تبلػ دراٌتك ؼاٌة فضلها. وتفخٌماً لشئنها 

فً الروح أهو ثمانون سنة وثالثة اعوام والحسن. )تنزل المالئكة و الروح( تقدم الخالؾ 

جبرٌل أم رحمة بنزل بها ام ملك ؼٌره ؟ أم اشراؾ المالئكة ؟ ام جند من ؼٌرهم ؟ ام حفضه 

إما الى السماء الدنٌا. بإذن ربهم متعلق التنزٌل إما الى االرض وئكة ؟ وعلى ؼٌرهم من المال

سلم منه هً قضاه هللا. )سالم( أي كل امر مخوؾ ٌنبؽً ان ٌ امر )بالنزول( أي تنزٌل من اجل

 (ٕ)سالم. وقال مجاهد ال ٌصب احداً فٌها داء . 

قال رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( )) من قام لٌلة القدر اٌماًن واحتساباً ؼفر له ما تقدم من     

 (ٖ)ذنبه(( 

قوله )اٌماناً( أي تصدٌقاً بانه حق وطاعة , وقوله واحتساباً أي طلباً لم رضاه الٌه تعالى ال     

قصد رؤٌة الناس وال ؼٌر ذلك مما ٌخالؾ اإلخالص واالحتساب من الحب وهو الحد كاألعداد ب

فً العد وانما قٌل لمن ٌنوي بعمله وجه النٌة احتسبه ألن له حئٌذ أن ٌعٌد وجعل فً حال 

مباشرة الفعل كأنه معتد به, لٌس المراد بقٌام رمضان قٌام جمٌع لٌُه بل ٌحصل ذلك بقٌام ٌسٌر 

لٌل كما فً مطلق التمهٌد وبصلة التراوٌح وراء األمام كالمعتاد فً ذلك وبصالة العشاء من ال

 (ٖ)والصبح فً جماعة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٘ – ٔاآلٌة :  –سورة القدر  (ٔ
الشهٌر بأبً حٌان ٌنظر : البحر المحٌط : محمد بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ بن حٌان  (ٕ

هـ( , تحقٌق : عادل احمد و علً معوض , دار الكتب العلمٌة . 9ٗ٘أثٌر الدٌن )ت 

 . 9ٖٕ-9ٕٗ/ ص 8م(, ج99ٖٔ -هـ ٖٔٗٔلبنان   ) –بٌروت 

 ٕٗٔٓبرقم  ٘ٗ/ ص  ٖالبخاري : ج صحٌح البخاري : محمد بن اسماعٌل (ٖ

طرح التثرٌب فً شرح التقرٌب ) المقصود بالتقرٌب : تقرٌب األستبد وترتٌب  (ٗ

 المناصٌد( : 
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 ابو الفضل زٌن الدٌن عبد الرحٌم بن الحسن بن عبد الرحمن بن ابً بكم بن ابراهٌم 

 ( , دار احٌاءهـ8ٕٙهـ( , اكمله ابنه أحمد بن عبد الرحٌم بن الحسٌن )ت8ٓٙتالعراقً )

 

 

 

 

 

 

  ثثالالمبحث ال

 

 أثر قراءة القرآن على الفرد
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 المطلب االول

 أثر القرآن على النفس 

ان فً القرآن طاقة روحٌه هائلة ذات تأثٌر بالػ الشأن فً نفس االنسان فهو ٌهز وجدانه      

بصٌرته فإذا باإلنسان وٌرهؾ احاسٌسه ومشاعره وٌصقل روحه وٌوقظ إدراكه وتفكٌره وٌجلً 

بعد ان ٌتعرض لتأثٌر القرآن ٌصبح إنسان جدٌداً كأنه خلقاً جدٌداً . ولقد كان للقرآن اثر عظٌم 

أسلوب حٌاتهم اً تاماً وؼٌر اخالقهم وسلوكهم والشأن فً نفوس العرب فقد ؼٌر شخصٌاتهم تؽٌر

 لألفراددان العالج النفسً وكون منهم افراد ذوي مبادئ ومثل وقٌم إنسانٌة نبٌله وكون فً مٌ

االمراض النفسٌة وظهرت فً هذا المٌدان أسالٌب الشخصٌة والذٌن ٌعانون من اضطرابات 

مختلفة للعالج النفسً ؼٌر انها لم تحقق النجاح المرجو فً القضاء على االمراض النفسٌة او 

 (ٔ)الوقاٌة منها. 

فً رفع دراسة اجنبٌة و اسالمٌة جمٌعها تؤكد على اهمٌة الدٌن  9ٓ) هناك اكثر من      

استقراره وضمان الطمأنٌنة له كما توصلت الدراسات أجرٌت فً المستوى النفسً لإلنسان و

ة لدى طالب المرحلة السعودٌة الى نتٌجة تؤكد دور القرآن الكرٌم فً تنمٌة المهارات االساسٌ

ثر االٌجابً لحفظ القرآن الكرٌم على التحصٌل الدراسً لطالب الجامعة وتبٌن األاالبتدائٌة و

ة ومن أهمها حفظ القرآن هذه الدراسات بصورة واضحه العالقة بٌن التدٌن بمظاهرة المختلف

فً الصحة النفسٌة لألفراد وعلى شخصٌاتهم وتمتعهم بمستوى عال من الصحة آثاره الكرٌم و

هر االختالل النفسً قٌاساً مع االفراد الذٌن ال ٌلتزمون بتعالٌم الدٌن او النفسٌة وبعدهم عن مظا

ال ٌحفظون شٌئاً من آٌات القرآن الكرٌم او ٌكون حفظهم لعدد ٌسٌر من اآلٌات و السور 

الدراسات فً فظ القرآن كامالً لدى الدارسٌن والقصٌرة أوصت هذه الدراسة باالهتمام بح

ثر االٌجابً لهذا الحفظ على كثٌر من مناحً حٌاتهم وتحصٌلهم مؤسسات التعلٌم العالً لأل

 (ٕ)العلمً (. 
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 -هـ ٕٔٗٔم( , دار الشروق )ٕٓٓٓمد عثمان نجاتً )ت ٌنظر : القرآن وعلم النفس : مح (ٔ

 . ٕٙٙم( الطبعة السابعة , ص ٕٔٓٓ

 -دراسة منشور ملخص عنها على جرٌدة الرٌاض على الرابط التالً : (ٕ
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 9ٕٓٓ ٌونٌو,   ٓٔ األربعاء,          
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السكٌنة روح من هللا ونور الطمأنٌنة القلبٌة , وق األمن و)ان للقرآن الكرٌم اثر عظٌم فً تحقٌ

ٌفتحها هللا للمؤمنٌن من ٌسكن إلٌه الخائؾ وٌطمئن عنده القلق هذه السكٌنة نافذة على الجنة 

النفس البشرٌة وٌستمٌلها إنه ٌخاطب ملكات حفٌة فً النفس  القرآن فٌه عطاء هللا ما تحبهعباده و

ال نعرفها نحن ولكن ٌعرفها هللا سبحانه وتعالى وهذه الملكات تنفعل عندما ٌقرأ االنسان القرآن 

ولذلك  حرص الكفار على اال ٌسمع احد القرآن الن كل من ٌسمع القرآن سٌجد حالوة وتأثٌر قد 

الشأن فً نفس فً القرآن الكرٌم طاقه روحٌه هائلة ذات تأثٌر بالػ ٌجذبه إلى االٌمان الشك ان 

االنسان فهو ٌهز وجدانه وٌرهؾ احاسٌسه ومشاعره وٌصقل روحه وٌوقظ إدراكه وتفكٌره 

وٌجلً بصٌرته فإذا باإلنسان بعد أن ٌتعرض لتأثٌر القرآن ٌصبح انساناً جٌداً كأنه خلق خلقاً 

(ٔ)جدٌداً (. 
  

ًُٕدٙ  ﴿وقال تعالى :       َٗ ُدِٗز  ب فِٜ اىصُّ ََ ِشفَبٌء ىِّ َٗ   ٌ ثُِّن ِ زَّ ٍِّ ِعظَخٌ   ٘ ٍَّ َٖب اىَّْبُض قَد  َجبَءر ُنٌ  َٝب أَُّٝ

 َِ ِْٞ ٍِ ؤ  َُ خٌ ىِّي  ََ َزح  , وصؾ القرآن اآلٌة بصفات اربعة : أولها كونه موعظة من عند هللا ,  (ٕ) ﴾ َٗ

والبد لكل ورابعها كونه رحمة للمؤمنٌن ا كونه هدى وثانٌها كونه شفاء لما فً الصدور وثاله

 كان ذلك باألجسادواحد من هذه الصفات من فائدة مخصوصة فنقول ان االرواح لما تعلقت 

رة الروح التذ بمشتهٌات هذا ق بسبب عشق طبٌعً وحب للروح على الجسد, ثم إن جوهلالتع

ور العقل ان ٌحصل فً اخر معلوم نم الجسدانً وطٌاته بواسطة الحواس الخمسة ومن الالعال

رجة حٌث قوٌت العالئق الحسٌة والحوادث الجسدانٌة فكان ذلك سبب فً حصول العقائد الد

خالق الذمٌمة فً جوهرة الروح وهذه االحوال تجري مجرى االمراض الشدٌدة الباطل واال

ان كالطبٌب لجوهره الروح فالبد لها من طبٌب حاذق, وان محمد )صلى هللا علٌه وسلم( ك

(ٖ).  ً بتركٌبها تعالج القلوب المرٌضةالحاذق وهذا القرآن عباره عن مجموع ادوٌته الت
  

ُِّ اى قُيُ٘ةُ  ﴿قال تعالى :  ئِ ََ ِ رَط  ِس َّللاَّ ِ ۗ أَََّل ثِِرم  ِس َّللاَّ ُِّ قُيُ٘ثٌُُٖ ثِِرم  ئِ ََ رَط  َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ  (ٗ) ﴾ اىَِّرٝ

مبتدأ محذوؾ )وتطمئن قلوبهم بذكر هللا( انساً به واعتماداً )الذٌن أمنو( بدل من )من( أو خبر 

 رحمته بعد القلق من خشٌته أو بذكر دالئله الدالة على وجوده و رعلٌه ورجاء منه أو بذك

 (٘)وحدانٌته او بكالمه ٌعنً القرآن الكرٌم الذي هو اقوى المعجزات. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موسوعة االعجاز العلمً فً القرآن و السنة )االعجاز الطبً و الدوائً ( أثر القرآن فً االمن  (ٔ

 , ٙالنفسً: االستاذة ناهد عبد العال الخراشً , ص

 9٘: سورة ٌونس : اآلٌة  (ٕ

ٌنظر : التفسٌر الكبٌر او مفتاح الؽٌب , فخر الدٌن محمد بن عمر بن الحسٌن بن الحسن  (ٖ

, ٔٔم(, ج98ٔٔ-هـ ٔٓٗٔى )ولهـ( , دار الفكر لبنان , بٌروت , الطبعة االٙٓٙالرازي )

 ٕٔٔص
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 8ٕسورة الرعد : اآلٌة :  (ٗ

عمر بن محمد الشٌرازي  انوار التنزٌل واسرار التأوٌل : ناصر الدٌن أبً الخٌر عبد هللا بن (٘

هـ(, اعداد وتقدٌم أحمد عبد الرحمن المرعشلً, دار االحٌاء 9ٔٙالشافعً البٌضاوي )ت

 89ٔ/صٖث العربً , مؤسسة التارٌخ العربً , بٌروت , جاالتر

 المطلب الثانً

 رآن الكرٌم فً التدبر و التفكر آثر الق

إعمال ومتكررة وملحة للتدبر والتفكر ووة صرٌحة المطلع لكتاب هللا الكرٌم ٌجد فٌه دع     

التدبر من آٌات كتابه العزٌز بالتفكر و امره فً كثٌرربانٌة التً وهبها هللا لعباده والعقل الهبة ال

امرنا بها  التًفً هذا الكون الفسٌح الذي سخره هللا لعباده وعندما نتحدث عن عملٌات التفكٌر 

تً ٌمارسها المخ بدًء ت التفكٌرٌة كل االنشطة الالجاللة انما تقتصر بالعملٌارب العزة و

ج من المراجعة وبالتالً الخروز ورفع مهارات التحلٌل و النقد والذي ٌقود الى التركٌبالتساؤل و

الذي تصفه عملٌات البرمجة بأنه ٌزٌد من التقالٌد والبٌئة مرور بالتكرار وصندوق العادات و

االسترجاع لعصبٌة المختصة بعملٌات الحفظ والتذكر وااإلفرازات المخٌة التً تقوي الوصالت 

سرعة االستجابة المحكمة لوقائع فٌقوم بتسرٌع هذه العملٌات الى سرعات عالٌة وتساعد على 

(ٔ)المتسارعة . حداث ومجرٌات الحٌاة المتؽاٌرة واو
  

زََِلِف  ﴿قال تعالى :       اخ  َٗ ِض  َز  اْل  َٗ اِد  َٗ ب ََ َُّ فِٜ َخي ِق اىسَّ ُٗىِٜ إِ َٝبٍد ْلِّ َٟ َٖبِز  اىَّْ َٗ ٞ ِو  اىيَّ

َى جَبةِ   (ٕ)﴾اْل 

اعلم ان المقصود من هذا الكتاب الكرٌم جذب القلوب واالرواح عن االشتؽال بالخلق الى        

عن شبهات المبطلٌن االستؽراق فً معركة الحق فلما طال الكالم فً تقرٌر االحكام والجواب 

 (ٖ) ا ٌدل على التوحٌد وااللهٌة والكبرٌاء واجالل فذكر هذه اآلٌة .عاد الى انارة القلوب بذكر م

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطٌب : ابً عبدهللا محمد بن ابً بكر بن اٌوب ابن ل الصٌب ورافع الكلم ابٌنظر : الوا (ٔ

(, تحقٌق عبد الرحمن بن حسن بن قائد , دار عالم الفوائد , 9٘ٔ)ت   القٌم الجوزٌة

 . ٖٕٗص
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 9ٓٔسورة ال عمران : اآلٌة :  (ٕ

 8ٖٔ/ ص9: تفسٌر الرازي : فخر الدٌن الرازي , جٌنظر  (ٖ

 

 المطلب الثالث

 أثر القرآن على الجسد 

) ٌقول العلماء الٌوم وفق أحدث االكتشافات إن أي مرض البد أنه ٌحدث تؽٌر فً برمجة      

الخالٌا فكل خلٌة تسٌر وفق برنامج محدد منذ أن خلقها هللا وحتى تموت فإذا حدث خلل نفسً او 

فٌزٌائً فإن هذا الخلل ٌسبب فوضى فً النظام االهتزازي للخلٌة و بالتالً ٌنشأ عن ذلك خلل 

ولعالج ذلك المرض البد من تصحٌح هذا البرنامج بأي طرٌقة ممكنة . برنامج الخلوي فً ال

حتى الخالٌا العصبٌة تتأثر بكالم هللا تعالى فخالٌا الدماغ فً حالة اهتزاز دائم هذه الخالٌا 

تحوي برنامجاً معقداً تتفاعل من خالله مع بالٌن الخالٌا من حوله بتنسٌق مذهل ٌشهد على 

إن أي مشكلة نفسٌة سوؾ تسبب خلاًل فً هذا البرنامج مما ٌنقص الق تبارك وتعالى وعظمة الخ

مناعة الخالٌا وسهولة هجوم المرض علٌها وقد ثبت أن االستماع الى القرآن ٌؤثر على خالٌا 

 (ٔ)الدماغ وٌنشطها وٌعٌد برمجتها (. 
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 . 9ٕٓٓ –أبو ظبً  –أبحاث المؤتمر العالمً األول للعالج بالقرآن  (ٔ

 

 

 

 الخاتمة

 من خالل بحثً  النتائج التً توصلت الٌها    

 بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه ومن واله      

وبعد : أحمد هللا تعالى الذي ٌستحق الحمد والعبادة وحدهُ ربً هللا الذي اعاننً 

 وبفضله أتممت كتابة بحثً والذي عنوانُه 

 ) أوقات قراءة القرآن وأثرها فً حٌاة الفرد(     

خالل كتابتً للبحث واطالعً على كثٌر من المصادر من كتب التعارٌؾ ومن      

وكتب الحدٌث وكذلك كتب التفسٌر وؼٌرها من الكتب األخرى توصلت الى نتائج 

 ومن أهمها :

أن تعرٌؾ الوقت لؽًة هو : الزمن المعلوم والموقوت الشًء المحددة وهو  .ٔ

وهو ما ٌقتضٌه  مقدار من الزمن اما اصطالحاً : فهو عبارة عن حالك

 ول جعاستعدادك ؼٌر الم

وبتعرٌؾ القرآن نفسه هو : مصدر من قرأ وهو أسم علم ؼٌر مشتق خاص  .ٕ

بكالم هللا اما اصطالحاً : هو المنزل المكتوب فً المصاحؾ المنقول عنه 

 نقالً متواتراً بال شبه

اصول : تقدٌم  ثالثةوأن تعرٌؾ األثر لؽة هو : الهمزة والثاء والراء لُه  .ٖ

 : ابقاء األثر فً الشًء والتأثٌرالشًء, ورسم الشًء, 

 اما اصطالحاً : هو حصول ما ٌدل على وجود الشًء وال

وان هنالك اوقات ٌكون فٌها أجر قارئ القرآن الكرٌم اعظم من ؼٌرها .  .ٗ

, الفجر , رمضان , العشرة وهذه األوقات هً )الثلث األخٌر من اللٌل 

 الحجة , ولٌلة القدر (األولى من ذي 

وأن لقراء القرآن الكرٌم أثر على النفس من حٌث كونه طاقة روحٌة هائلة  .٘

من حٌث تأثٌره على نفس الفرد ومشاعرًة واثر من حٌث التدبر والتفكر 

فً وجود هذا الكون اضافة الى ذلك اثر القرآن الكرٌم على جسد  والتساؤل

 الفرد وخصوصاً خالٌا المخ .
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 -ر و المراجع :المصاد

 القرآن الكرٌم -

 

 )أ(

 

 م . 9ٕٓٓ –أبو ظبً  –أبحاث المؤتمر العالمً األول للعالج بالقرآن  (ٔ

انوار التنزٌل واسرار التأوٌل : ناصر الدٌن أبً الخٌر عبدهللا بن عمر بن محمد الشٌرازي  (ٕ

االحٌاء هـ(, اعداد وتقدٌم : محمد عبد الرحمن المرعشلً, دار 9ٔٙالشافعً البٌضاوي )ت

 التراث العربً , مؤسسة التارٌخ العربً , بٌروت , لبنان.

 

 )ب(

البحر المحٌط : محمد بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ بن حٌان الشهٌر بأبً حٌان أثٌر الدٌن  (ٖ
لبنان  –هـ(, تحقٌق: عادل احمد و علً معوض , دار الكتب العلمٌة , بٌروت 9ٗ٘)ت

 هـ( .ٖٔٗٔ)
 

 )ت(
 

هـ(, 99ٗم : ابً الفداء اسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرٌشً الدمشقً )تتفسٌر القرآن العظٌ  (ٗ

 هـ( .ٕٓٗٔتحقٌق : سامً بن محمد السالمة , دار طٌبة للنشر و التوزٌع )

 

هـ(, تحقٌق: خلٌل 9ٔٔاالتقان فً علوم القرآن : الحافظ ابً بكر جالل الدٌن السٌوطً )ت (٘

 هـ( .٘ٔٗٔ. القاهرة , الطبعة االولى )محمد العربً , مطبعة ومكتبة الفاروق الحدٌثة 

 

هـ(, تحقٌق : عادل انور خضر, دار 8ٔٙالتعرٌفات : علً بن محمد بن علً الجرجانً )ت (ٙ

 هـ( .ٖٓٗٔلبنان , الطبعة االولى ) –الكتب العلمٌة . بٌروت 

 

هـ(, دار الكتب 9ٖ٘ٔالتعرٌفات الفقهٌة : محمد بن عمٌم االحسان المجددي البركتً )ت (9

 هـ(.ٌٕٕٗٔة, الطبعة االولى )العلم

 

هـ(, 9ٔٔالتوشٌح شرح الجامع الصحٌح : عبد الرحمن بن ابً بكر جالل الدٌن السٌوطً ) (8

 هـ( .9ٔٗٔتحقٌق : رضوان جامع رضوان , مكتبة الرشد الرٌاض )
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التوقٌؾ على مهمات التعارٌؾ : زٌن الدٌن محمد المدعو بعبد الرؤوؾ بن تاج العارفٌن بن  (9

 –, عبدالخالق ثروت  8ٖهـ(, عالم الكتب ٖٔٓٔن العابدٌن الحدادي المناوي )تعلً بن زٌ

 هـ( .ٓٔٗٔالقاهرة , الطبعة االولى )

التفسٌر الكبٌر او مفتاح الؽٌب : فخر الدٌن محمد بن عمر بن الحسٌن بن الحسن الرازي  (ٓٔ

 م(98ٔٔ-هـ ٔٓٗٔهـ( , دار الفكر لبنان , بٌروت , الطبعة االولى )ٙٓٙ)

 

 )ج(

هـ(, تحقٌق : ٖٓٔجامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن : أبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري )ت (ٔٔ

 محمود محمد شاكر , مكتبة ابن تٌمٌة , القاهرة .

 

هـ(, 9ٔٙالجامع ألحكام القرآن )تفسٌر القرطبً( : محمد بن احمد االنصاري القرطبً )ت (ٕٔ

 ( .9ٕٗٔالرسالة )تحقٌق : عبدهللا بن عبد المحسن التركً , مؤسسة 

 

الجامع المسند الصحٌح المختصر من أمور رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( وسننه و أٌامه,  (ٖٔ

)صحٌح البخاري( : محمد بن اسماعٌل ابو عبدهللا البخاري الجعفً , تحقٌق : محمد زهٌر بن 

 هـ( .ٕٕٗٔناصر الناصر , دار طوق النجاة )

 

د بن عٌسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمً الجامع الكبٌر)سنن الترمذي(: محم (ٗٔ

بٌروت  –هـ(, تحقٌق: بشار عواد معروؾ, دار الحزب االسالمٌة 99ٕالترمذي)ت 

 م( .998ٔ)

 

 )د(

 

هـ( , 9ٔٔالدر المنشور فً التفسٌر بالمأثور: الحافظ جالل الدٌن عبدالرحمن السٌوطً)ت (٘ٔ

لبحوث و الدراسات العربٌة و االسالمٌة تحقٌق: عبدهللا بن عبدالمحسن التركً , مركز هجر ل

 هـ(ٕٗٗٔالقاهرة )  -

 

 دراسة منشور ملخص عنها على جرٌدة الرٌاض على الرابط التالً :  (ٙٔ

 9ٕٓٓ ٌونٌو,   ٓٔ األربعاء, 

http://www.arabnet5.com/news.asp?c=28id=26271 

 

 )ر(

روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم و السبع المثانً: للعالمة شهاب الدٌن محمد األلوسً  (9ٔ

بٌروت  –هـ(, ادارة الطباعة المنٌرٌة , تصوٌر دار احٌاء التراث العربً 9ٕٓٔالبؽدادي)ت 

 لبنان . –

 )ز(

 

http://www.arabnet5.com/news.asp?c=28id=26271


ٕ٘ 
 

الجوزي            زاد المسٌر فً علم التفسٌر: االمام ابً الفرج  جمال الدٌن بن علً بن محمد (8ٔ

هـ(, نسب آٌاته و احادٌثه ووضع شروحه: احمد شمس الدٌن , دار الكتب العلمٌة , 99٘)ت 

 لبنان . –الطبعة الثانٌة و بٌروت 

 )س(

 

هـ(, تحقٌق: محمد فؤاد 9ٖٕسنن ابن ماجه : محمد بن ٌزٌد بن ماجه القزوٌنً أبو عبدهللا )ت  (9ٔ

 )فٌصل عٌسى الٌابً الحلبً(.عبد الباقً, دار احٌاء الكتب العربة 

 

 )ش(

 

شرح صحٌح البخاري ألبن بطال : ابن بطال أبو الحسن علً بن خلؾ بن  (ٕٓ

 هـ(.ٖٕٗٔالسعودٌة ) –هـ(, تحقٌق: أبو تمٌم ٌاسر بن ابراهٌم, مكتبة الرشد 9ٗٗعبدالملك)ت

 

 )ط(
 

طرح الترتٌب فً شرح التقرٌب )المقصود بالتقرٌب : تقرٌب االساتٌر وترتٌب المعانً ( : ابو  (ٕٔ

الفضل زٌن الدٌن عبد الرحٌم بن السٌن بن عبد الرحمن بن ابً بكر بن ابراهٌم العراقً 

هـ(, دار االحٌاء التراث 8ٕٙهـ( , اكمله ابنه احمد ن عبد الرحٌم بن الحسٌن )ت8ٓٙ)ت

 ة التارٌخ العربً , دار الفكر العربً العربً ومؤسس

 

 )ع(       

 

هـ(, تحقٌق: عبدالحمٌد هنداوي , 9٘ٔالعٌن : أبً عبدالرحمن الخلٌل بن احمد الفراهٌدي )ت (ٕٕ

 لبنان , الطبعة الثانٌة –دار األحٌاء و التراث العربً , بٌروت 

 

 )ق(        

 

ب بن محمد الشٌرازي الفٌروز ابادي القاموس المحٌط : مجد الدٌن ابً طاهر محمد بن ٌعقو (ٖٕ

هـ( , تحقٌق : مكتبة تحقٌق التراث فً مؤسسة رسالة, مؤسسة الرسالة للطباعة و 8ٔ9)ت

 هـ( .ٕٙٗٔلبنان , الطبعة الثامنة ) –النشر و التوزٌع . بٌروت 

 

هت(, الطبعة ٕٔٗٔم(, دار الشروق )ٕٓٓٓالقرآن وعلم النفس : محمد عثمان نجاتً )ت (ٕٗ

 السابعة.

 

 )ك(

 

  الكشاؾ عن حقائق التنزٌل وعٌون االقاوٌل فً وجوه التأوٌل : أبً القاسم محمود بن عمر  (ٕ٘

هـ(, تحقٌق : محمود بن عمر الزمخشري , 8ٖ٘الخوارزمً الزمخشري الملقب بجار هللا )ت

 هـ(, الطبعة الثالثة .ٖٓٗٔلبنان ) –دار المعرفة , بٌروت 

 



ٕٙ 
 

 )ل(         

 

بٌروت  -هـ(, دار صادرٖٔٔٔبن مكرم بن منظور االفرٌقً المصري )لسان العرب : محمد  (ٕٙ

 هـ( .ٗٔٗٔ, الطبعة الثالثة )

 

 

 )م(

موسوعة االعجاز العلمً فً القرآن و السنة و االعجاز الطبً و الدوائً (, أثر القرآن فً   (9ٕ

 األمن النفسً : االستاذة ناهد عبدالعال الخراشً .

 

عبدهللا محمد بن ابً بكر بن عبدالقادر الحنفً الرازي مختار الصحاح : زٌن الدٌن ابو  (8ٕ

الدار النموذجٌة , بٌروت,  –هـ(, تحقٌق : ٌوسؾ الشٌخ محمد, المكتبة القصرٌة ٙٙٙ)ت

 هـ(.ٕٓٗٔالطبعة الخامسة )

 

معالم التنزٌل )تفسٌر البؽوي( : ابن محمد الحسن بن مسعود بن محمد الفداء البؽوي الشافعً  (9ٕ

: أبو محمد عبدهللا النمر , عثمان جمعة ضمرٌه , سلٌمان بن مسلم هـ( , تحقٌقٓٔ٘)ت

 هـ( . 9ٔٗٔالحرش , دار طٌبة الرٌاض )

 

هـ(, تحقٌق: عبد السالم 9ٖ٘معجم مقٌاس اللؽة : أحمد بن فارس بن زكرٌا ابو الحسن )ت (ٖٓ

 م( .999ٔ -هـ 99ٖٔمحمد هارون, دار الفكر . )

 

ى ))تحفة الباري(( : زكرٌا بن محمد بن احمد بن منحة الباري بشرح صحٌح البخاري المسم (ٖٔ

هـ(, تحقٌق : سلٌمان 9ٕٙزكرٌا االنصاري , زٌن الدٌن ٌحٌى السٌنكً المصري الشافعً )ت

 هـ( .ٕٙٗٔالسعودٌة ) –بن درٌع العازمً, مكتبة الرشد , الرٌاض 

 

_ عٌب االرنوط هـ(, تحقٌق : شٕٔٗتالمسند : ابو عبدهللا احمد بن محمد بن حنبل الشٌبانً ) (ٕٖ

 م(.ٕٔٓٓعادل مرشد , واخرون, مؤسسة الرسالة , لطبعة االولى )

 

المسند الصحٌح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل الى رسول هللا )صلى هللا علٌه  (ٖٖ

وسلم( )صحٌح مسلم( : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشٌري النٌسابوري ابو الحسن حافظ 

 عبدالباقً , دار احٌاء التراث العربً , بٌروت . هـ(, تحقٌق: محمد فؤادٕٔٙ)ت

 

المفردات فً ؼرٌب القرآن : ابو القاسم الحسٌن بن محمد المعروؾ بالراؼب االصفهانً  (ٖٗ

بٌروت  –الدار الشامٌة , دمشق  –هـ(, تحقٌق صفوان عدنان الداودي , دار القلم ٕٓ٘)ت

 هـ( .ٖٓٗٔ)

 

 )و(



ٕ9 
 

عبدهللا محمد بن ابً بكر بن اٌوب ابن القٌم الجوزٌة  الوابل الصٌب ورافع الكلم الطٌب: ابً (ٖ٘

 هـ(, تحقٌق: عبدالرحمن بن حسن بن قائد, دار عالم الفوائد .9٘ٔ)ت

 

 

 


